JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
2010 METAIS ATASKAITA
2011-02-01
Joniškis
Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų korupcijos prevencijos programa (toliau –
Programa) patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu
Nr. T-27.
Programos tikslai – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti
savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę
savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti
gyventojus, skatinti juos nesitaikstyti su korupcija, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės
institucijomis.
Programos tikslams pasiekti Programoje numatyti uždaviniai ir uždaviniams įgyvendinti 32
priemonės, kurių vykdytojai savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinės ir viešosios
įstaigos. Visos Programos priemonės santykinai suskirstytos į dvi dalis:
korupcijos prevencija – 23 priemonės (priemonių plano pozicijos nuo 1 iki 23);
antikorupcinis švietimas ir informavimas – 9 priemonės (priemonių plano pozicijos nuo 24
iki 32).
Vykdydami Programos 24 punkto reikalavimą, Programą įgyvendinantys subjektai pateikė
savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui, atsakingam už Programos
įgyvendinimo koordinavimą, informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimą 2010 m. I ir II
pusmetyje.
2010 metais turėjo būti įgyvendinamos 29 Programos priemonės (90,6 proc. visų Programos
priemonių).
Terminas
Priemonės Nr.
Priemonių
skaičius
2010 m. I ketvirtis
10, 20, 21
3
2010 m. II ketvirtis
14, 29, 31
3
2010 m. III ketvirtis
1, 2, 11, 18
4
2010 m. IV ketvirtis
15
1
nuolat
7, 8, 19, 30
4
kasmet
9, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32
9
pagal poreikį
3, 4, 5, 6, 13
5
2010 m. turėjo būti visiškai įgyvendinta 11 (1, 2, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 29, 31)
priemonių, įgyvendintomis galima laikyti 9 (1, 2, 11, 14, 18, 20, 21, 29, 31) priemones, iš dalies
įgyvendintomis 2 (10, 15) priemones.
Terminas
Numatyta
Įgyvendinta
Iš dalies
Neįgyvendinta
įgyvendinti
įgyvendinta
priemonių
skaičius proc. skaičius
proc.
skaičius
proc.
2010 m. I–IV
11
9
81,8
2
18,2
ketvirtis
Vykdytos 4 (7, 8, 19, 30) nuolatinio pobūdžio, 8 (9, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 32) kasmetinės
priemonės ir 3 (3, 6, 13) priemonės pagal poreikį.

INFORMACIJA APIE JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010–2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ

Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Ţyma apie įvykdymą

I. KORUPCIJOS PREVENCIJA

1.

2.

3.

1 UŢDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ (KORUPCIJOS RIZIKĄ)
Nustatyti korupcijos pasireiškimo
Savivaldybės
Kiekvienų
Įvykdyta
tikimybę savivaldybės įstaigose ir veiklos administracijos direktoriaus metų
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
sritis, kuriose egzistuoja didelė
sudarytos
III ketvirtis
direktoriaus 2010 m. liepos 7 d. įsakymu
korupcijos pasireiškimo tikimybė
veiklos analizės darbo
Nr. A-538 nustatyta 2010 m. dėl korupcijos
grupės korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizuojama ir vertinama
pasireiškimo tikimybei
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
nustatyti
veiklos sritis – socialinio būsto nuoma, sudaryta
darbo grupė savivaldybės socialinio būsto nuomos
analizei ir vertinimui atlikti. Darbo grupė
išnagrinėjo esamą situaciją, nustatė neigiamus
veiksnius, kurie sudaro prielaidas korupcijai
pasireikšti ir pateikė savivaldybės administracijos
direktoriui motyvuotą išvadą (2010-09-28 Nr. (7.5)
IL-243)
Pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai
Savivaldybės
Kiekvienais
Įvykdyta
savivaldybės administracijos direktoriaus administracijos tarnautojas, metais iki
Motyvuota išvada su ją pagrindţiančiais
pasirašytą motyvuotą išvadą dėl
atsakingas uţ korupcijos
spalio 31 d.
dokumentais išsiųsta Lietuvos Respublikos
korupcijos pasireiškimo tikimybės ir
prevenciją ir kontrolę
specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai
dokumentų, pagrindţiančių didelę
2010-10-13 Nr. (7.20) S-1541
korupcijos pasireiškimo tikimybę
savivaldybės įstaigų veikloje, kopijas
Parengti ir pateikti savivaldybės
Savivaldybės
Per 20 darbo
Įvykdyta
administracijos direktoriui pasiūlymus
administracijos tarnautojas, dienų nuo
STT Šiaulių valdyba, atsiţvelgdama į savivaldybės

2

4.

dėl korupcijos prevencijos uţtikrinimo
būdų ir konkrečių priemonių
įgyvendinant STT išvados dėl atliktos
korupcijos rizikos analizės
rekomendacijas

atsakingas uţ korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
Savivaldybės įstaiga,
kurioje atlikta korupcijos
rizikos analizė

korupcijos
rizikos analizės
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų iš
STT gavimo

Pateikti STT informaciją apie korupcijos
rizikos analizės motyvuotoje išvadoje
nurodytų korupcijos prevencijos
priemonių vykdymą

Savivaldybės
administracijos tarnautojas,
atsakingas uţ korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
Savivaldybės įstaiga, gavusi
iš STT motyvuotą išvadą
dėl įstaigos korupcijos
prevencijos programos
parengimo ir (ar) pasiūlymų
dėl programos
turinio

Per 3 mėnesius
nuo
motyvuotos
išvados ir
pasiūlymų
gavimo

administracijos direktoriaus pateiktą korupcijos
pasireiškimo tikimybės išvadą, rekomendavo
įgyvendinti išvadoje numatytas priemones (201011-02 Nr. 4-10-1000).
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. A-825 patvirtintos
Korupcijos prevencijos priemonės Joniškio rajono
savivaldybės socialinio būsto nuomos srityje,
parengtos pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės
2010 metais atliktos analizės ir vertinimo
rezultatus. Socialinės paramos skyrius įpareigotas
tikslinti Joniškio rajono savivaldybės socialinio
būsto nuomos tvarkos aprašą ir parengti
savivaldybės tarybos sprendimo projektą
(įvykdyta, 2011-01- 19 Nr. TSP-21),
parengtiJoniškio rajono savivaldybės socialinio
būsto fondo naudojimo komisijos nuostatų
keitimus ir pildymus (įvykdyta, 2010-12-15
įsakymas Nr. A-993), parengti skyriaus vyresniojo
specialisto pareigybės aprašymo keitimus ir
pildymus (įvykdyta, įsakymas 2010-12-07 Nr. A965)
Nebuvo poreikio
STT Šiaulių valdyba, išnagrinėjusi pateiktą išvadą
dėl korupcijos tikimybės nustatymo, nusprendė
korupcijos rizikos analizės Joniškio rajono
savivaldybėje neatlikti (2010-11-02 raštas Nr. 410-1000)

3
5.

6.

7.

8.

Kreiptis į STT dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio 2 dalyje ir patvirtintas Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
gruodţio 18 d. sprendimu Nr. T-246 ir
2009 m. balandţio 16 d. sprendimu Nr.
T-97
Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
pobūdţio veikų. Nustačius korupcinio
nusikaltimo poţymius (ar gavus
pranešimą) informuoti Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
Šiaulių valdybą

Savivaldybės meras,
savivaldybės
administracijos direktorius

Privaloma
tvarka,
numatant
priimti į
nurodytas
pareigas

Nesikreipta
2010 metais priimtas 1 įmonės vadovas, 2 švietimo
įstaigų vadovai.
Dėl informacijos apie pretendentą į vadovo
pareigas nesikreipta įvertinus tokio sprendimo
reikalingumą ir pagrįstumą

Antikorupcijos komisija

Gavus skundą,
pareiškimą ar
kitą
informaciją

Vykdoma
Antikorupcijos komisija gavo Lietuvos
Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos
2010-11-04 persiųstą anoniminį kreipimąsi ir
priėmė sprendimą inicijuoti Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. birţelio 18 d.
sprendimo Nr. T-151 „Dėl nebaigto statyti pastato,
skirto Joniškio psichikos centrui, pirkimo“
paskesnįjį antikorupcinį vertinimą.
Joniškio rajono savivaldybės centralizuotas vidaus
audito skyrius, atlikęs vertinimą, korupcijos
pasireiškimo poţymių nenustatė

2 UŢDAVINYS
TOBULINTI SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS IR TEISĖKŪROS PROCESĄ
Atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
Savivaldybės institucijų
Parengus teisės Vykdoma
vertinimą, vadovaujantis Joniškio rajono teisės aktų projektų
aktų projektus
Juridinio skyriaus registro duomenimis 2010 m.
savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų
rengėjai, savivaldybės
atliktas 45 savivaldybės institucijų teisės aktų,
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos administracijos
susijusių su Joniškio rajono savivaldybės
aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos
Juridinis skyrius
institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
2009 m. birţelio 18 d. sprendimu Nr. Tvertinimo tvarkos aprašo 5 punkte nurodytomis
164, nustatytais atvejais ir tvarka
veiklos sritimis, projektų išankstinis vertinimas
(apytikriai 7,71 %)
Skelbti norminių savivaldybės tarybos
Savivaldybės institucijų
Padarius
Vykdoma
teisės aktų projektų aiškinamuosius raštus teisės aktų projektų
savivaldybės
Visi savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir jų
savivaldybės interneto svetainėje
rengėjai,
tarybos
aiškinamieji raštai skelbiami Seimo Teisės aktų
savivaldybės
reglamento
informacinės sistemos Teisės aktų projektų

4
administracijos Viešųjų
ryšių skyrius

pakeitimus,
nuolat

9.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 7 straipsnio
nuostatas – dėl administracinių
sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais
visuomenės interesais, konsultuotis su
visuomenės interesams tam tikroje srityje
atstovaujančiomis organizacijomis, o
įstatymų numatytais atvejais – su
gyventojais ar jų grupėmis

Savivaldybės meras,
Kasmet
savivaldybės
administracijos direktorius,
teisės aktų projektų rengėjai

10.

Parengti savivaldybės institucijų teisės
aktų ir kitų teisinio pobūdţio dokumentų
rengimo, derinimo, pasirašymo, skelbimo
tvarkos aprašą

Savivaldybės
administracijos Juridinis
skyrius

2010 m. I
ketvirtis

posistemėje ir savivaldybės interneto svetainės
www.joniskis.lt skyriuje „Teisinė informacija“.
2010 m. paskelbti 267 sprendimų projektai,
projektų aiškinamieji raštai
Vykdoma
Priimant administracinius sprendimus, susijusius
su bendrais teisėtais interesais, tariamasi su
nevyriausybinių organizacijų atstovais, gyventojais
(kviesti atstovai, suinteresuotų asmenų sueigos,
viešai skelbti susirinkimai) dėl:
2010 m. Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų
panaudojimo – su seniūnijų bendruomenių aktyvu,
seniūnaičiais;
švietimo įstaigų (Kalnelio, Kalvių, Linkaičių
pagrindinių mokyklų) reorganizavimo – su
mokyklų pedagogų kolektyvais ir moksleivių
tėvais;
savivaldybės socialinių paslaugų plano – su
suinteresuotomis nevyriausybinėmis
organizacijomis;
daugiabučių namų modernizavimo – su
daugiabučių namų gyventojais;
dėl prisijungimo prie renovuotų ar naujai įrengtų
vandentiekio ir nuotekų tinklų Joniškio mieste – su
120 valdų gyventojais; dėl pavadinimų 2 kaimų ir 2
sodų bendrijų gatvėms suteikimo – su gyventojais
Įvykdyta iš dalies
Dėl didelio darbo kūvio teisės akto pojektas
projektas nebuvo baigtas rengti ir derinti 2010
metais.
Aprašas patvirtintas savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A86

5
11.

12.

13.

Parengti Joniškio rajono savivaldybėje
valstybės tarnyboje dirbančių asmenų
privačių interesų deklaravimo ir
nusišalinimo tvarkos aprašą, atsiţvelgiant į
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
2009 m. kovo 26 d. rezoliucijos Nr. KS-25
„Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi kontrolės vykdymo“ (Ţin., 2009,
Nr. 74-3060) ir 2009 m. geguţės 11 d.
rezoliucijos Nr. KS-41 „Dėl prievolės
vengti interesų konflikto ir pareigos
nusišalinti“ (Ţin., 2009, Nr. 74-3061)
nuostatas
Perţiūrėti savivaldybės administracijos
padalinių veiklos nuostatus, valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus ir
aiškiai apibrėţti vykdomas funkcijas,
uţtikrinti veiklos vykdymo ir kontrolės
funkcijų atskyrimą
Teikti pasiūlymus kompetentingoms
institucijoms dėl teisės aktų spragų, su
kuriomis susiduriama savivaldybės
veikloje

Savivaldybės
administracijos
kanceliarija

2010 m. III
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos Vidaus
audito, Juridinis skyriai

2011 m. II
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos Juridinis
skyrius ir kiti padaliniai

Pagal reikalą

Įvykdyta
Joniškio rajono savivaldybėje valstybės tarnyboje
dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir
nusišalinimo tvarkos aprašas parengtas ir
patvirtintas savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. rugpjūčio
6 d. įsakymu Nr. A-603

Vykdoma
Teikė pasiūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai
ir atitinkamoms ministerijoms:
Kraštotvarkos ir architektūros skyrius – 17 pastabų
ir pasiūlymų dėl teisės aktų projektų:
Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius – 12
pastabų ir pasiūlymų dėl teisės aktų projektų;
Civilinės metrikacijos skyrius – dėl 1 teisės akto
projekto;
Juridinis skyrius – dėl 3 teisės aktų projektų;
Finansų skyrius – dėl 1 teisės akto projekto;
Kanceliarija – dėl 3 teisės aktų projektų;
Sveikatos skyrius – dėl 1 teisės akto projekto
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3 UŢDAVINYS
TOBULINTI ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRAS,
DIDINTI JŲ SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
14. Parengti savivaldybės administracijos
Administracijos
2010 m. II
Įvykdyta
teikiamų administracinių paslaugų
direktoriaus sudaryta darbo ketvirtis
Parengti, nustatyta tvarka patvirtinti ir savivaldybės
aprašymus ir juos paskelbti savivaldybės grupė vieno langelio
interneto svetainėje www.joniskis.lt skyriuje
interneto svetainėje
principui įgyvendinti,
„Paslaugos“ paskelbti 144 administracinių
savivaldybės
paslaugų aprašymai, prašymų formos
administracijos padalinių
vadovai
15. Perkelti savivaldybės administracijos
Administracijos
2010 m.
Įvykdyta iš dalies
teikiamas administracines paslaugas į
direktoriaus sudaryta darbo IV ketvirtis
Įdiegtas II elektroninių paslaugų lygmuo. Asmuo
elektroninę erdvę
grupė vieno langelio
internetu gali gauti informaciją apie savivaldybės
principui įgyvendinti,
administracijoje teikiamą administracinę paslaugą,
Informacinių technologijų
gauti ir atsisiųsti administracinės paslaugos
skyrius
prašymo formą, uţpildyti ir išsispausdinęs prašymo
formą pateikti savivaldybės administracijai
Elektroninėje erdvėje teikiamos paslaugos,
susijusios su statybos leidimais, per informacinę
sistemą „Infostatyba“, licencijuojamos veiklos
paslaugos per portalą www.verslovartai.lt
16. Sukurti ir įdiegti savivaldybės interneto
Savivaldybės
2011 m. II
Surinkti duomenys apie 2011 m. I pusmetyje
svetainėje informacijos sistemą apie
administracijos
ketvirtis
gautus prašymus dėl administracinių paslaugų
asmenų pareiškimų nagrinėjimą
Viešųjų ryšių skyrius,
suteikimo, apibendrinami savivaldybės vadovybei
(precedentiniai atvejai, konfliktinių
kanceliarija
adresuoti asmenų prašymai, rengiama asmenų
situacijų sprendimas, pareiškimų
aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
nagrinėjimo rezultatai ir kita)
17. Atlikti asmenų lūkesčių dėl aptarnavimo, Savivaldybės
Ne maţiau kaip Vykdoma
teikiamų administracinių paslaugų
administracijos
1 kartą per
2010 m. balandţio–geguţės mėn. atlikta Asmenų
kokybės ir pasitenkinimo aptarnavimo ir
kanceliarija ir
metus
aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Joniškio
paslaugų kokybe anoniminę apklausą
Viešųjų ryšių skyrius
rajono savivaldybės administracijoje anoniminė
apklausa. 2010-06-08 parengtas apklausos
rezultatų apibendrinimas ir paskelbtas interneto
svetainėje.
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18.

19.

20.

Periodiškai išklausyti savivaldybės
taryboje (komitetuose) savivaldybės
biudţetinių įstaigų vadovų veiklos
ataskaitas

Savivaldybės interneto svetainėje sukurti
puslapių, kuriuose būtų skelbiama
informacija apie savivaldybės teritorijos
planavimo procesą (fizinius ir juridinius
asmenis, pateikusius teritorijų planavimo
dokumentus, teritorijų planavimo
dokumentų tvirtinimą)

Savivaldybės tarybos
komitetai, Savivaldybės
administracijos direktorius

Savivaldybės vyriausiasis
architektas

Kasmet
III ketvirtį

Nuo 2010 m. I
ketv. nuolat

Remiantis apklausos rezultatais, asmenų
aptarnavimo kokybės klausimai aptarti su
Socialinės paramos skyriaus ir Joniškio seniūnijos
darbuotojais
Vykdoma
Išklausytos 2009 metų veiklos ataskaitos:
2010-05-03 Jono Avyţiaus viešosios bibliotekos,
Ţagarės kultūros centro, Joniškio kultūros centro,
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos (prot. Nr. (7.61) A11-1);
2010-05-04 Gataučių Marcės Katiliūtės, Rudiškių,
Linkaičių, Gaiţaičių, Mindaugių, Kalvių, Kalnelio
pagrindinių mokyklų, Joniškio „Aušros“
gimnazijos, lopšelio darţelio „Ąţuoliukas“ (prot.
Nr. (7.61) A11-2)
Vykdoma
Informacija apie savivaldybės teritorijos planavimo
procedūras skelbiama Joniškio rajono savivaldybės
interneto svetainės www. joniskis.lt skyriuje
„Teritorijų planavimas“, kurį sudaro sritys:
„Rengiami planai“, „Patvirtinti planai“,
„Specialieji planai“

4 UŢDAVINYS
UŢTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ
Paskirti savivaldybės administracijoje
Savivaldybės
Iki 2010 m.
Įvykdyta
asmenį, atsakingą uţ korupcijos
administracijos direktorius
kovo 1 d.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
prevencijos, kontrolės ir
direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu
bendradarbiavimo funkcijų, nustatytų
Nr. A-95 paskirtas asmuo, atsakingas uţ Joniškio
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
rajono savivaldybės 2010-2011 metų korupcijos
m. geguţės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Ţin.,
prevencijos programos įgyvendinimo
2004, Nr. 83-3015) patvirtintose
koordinavimą.
Padalinių ir asmenų, valstybės ar
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
savivaldybių įstaigose vykdančių
direktoriaus 2010 m. kovo 4 d. įsakymu
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korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos
ir bendradarbiavimo taisyklėse, vykdymą

21.

22.

23.

Atsiţvelgiant į įstaigos struktūrą ir
veiklos specifiką, korupcijos
pasireiškimo tikimybę, paskirti asmenis,
atsakingus uţ korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą, ir pateikti
informaciją savivaldybės administracijai
Apsvarstyti poreikį ir galimybes įsteigti
savivaldybės administracijoje valstybės
tarnautojo, kuris atliktų funkcijas,
nustatytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. geguţės 19 d.
nutarimu Nr. 607 (Ţin., 2004, Nr. 833015) patvirtintose Padalinių ir asmenų,
valstybės ar savivaldybių įstaigose
vykdančių korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklėse ir Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos 2008 m. gruodţio 11 d.
sprendimu Nr. KS-118 patvirtintame
Pavyzdiniame tarnybinės etikos
specialisto (valstybės tarnautojo)
pareigybės aprašyme, pareigybę
Numatyti lėšų Korupcijos prevencijos
programai įgyvendinti

Savivaldybės įstaigų
vadovai

Iki 2010 m.
kovo 1 d.

Savivaldybės
administracijos direktorius,
Vidaus audito skyrius

2011 m. II
ketvirtis

Savivaldybės
administracijos direktorius,
savivaldybės taryba

Kasmet

Nr. AP-77 paskirtas asmuo, atsakingas uţ
korupcijos prevencijos, kontrolės ir
bendradarbiavimo funkcijų vykdymą Joniškio
rajono savivaldybės administracijoje
Įvykdyta
Paskirti atsakingi asmenys 24 savivaldybės
biudţetinėse įstaigose, 4 viešosiose įstaigose

Įstei

Nenumatyta, nebuvo poreikio

II. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
1 UŢDAVINYS
SUPAŢINDINTI VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIUS ASMENIS, VISUOMENĘ SU KORUPCIJOS REIŠKINIU, ESME,
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24.

PRIEŢASTIMIS, PASEKMĖMIS, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS
Organizuoti savivaldybės politikų,
Savivaldybės
Du kartus per
Vykdoma
savivaldybės administracijos valstybės
administracijos direktoriaus metus
2010-04-15 LR Seime koferencijoje „Viešųjų ir
tarnautojų, savivaldybei pavaldţių
pavaduotojas,
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įmonių vadovų mokymus korupcijos
kanceliarija
įstatymo nuostatų įgyvendinimas savivaldos
prevencijos, viešųjų ir privačių interesų
institucijose“ dalyvavo savivaldybės meras, 2
derinimo, valstybės politikų ir valstybės
Etikos komisijos nariai, administracijos direktorius,
tarnautojų tarnybinės etikos klausimais
2 administracijos valstybės tarnautojai.
2010-05-11 Joniškio rajono švietimo centre
organizuotas seminaras „Profesinės etikos principai
ir korupcijos prevencija“ (dalyvavo 13
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, 17 rajono švietimo įstaigų vadovų).
Sveikatos ministerijos organizuotame seminare
„Korupcijos prevencijos priemonės sveikatos
sistemos įstaigose, sveikatos sistemos įstaigų
administracijos vadovų galimybės kovojant su
korupcija“ dalyvavo savivaldybės sveikatos
prieţiūros įstaigų vadovai.
2010-09-20 Pagal valstybės tarnautojų įvadinio
mokymo programą 5 savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojai išklausė seminarą „Valstybės
tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos
prevencijos būdai bei priemonės“.
2010-10-06 Lietuvos Respublikos Seimo
parlamentinės grupės „Uţ piliečių talką kuriant
Lietuvą be korupcijos“ Šiaulių rajono
savivaldybėje surengtame išvaţiuojamajame
posėdyje tema „Kova su korupcija
savivaldoje“dalyvavo 1 bendruomenės
pirmininkas, 1 Antikorupcijos komisijos narys.
2010-12-08 Lietuvos Respublikos Seimo
Antikorupcijos komisijos surengtoje konferencijoje
„Korupcijos prevencija – skaidrumo link“
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25.

Organizuoti savivaldybės tarybos narių,
savivaldybės įstaigų darbuotojų
susitikimus su STT darbuotojais,
vykdančiais korupcijos prevenciją

Savivaldybės meras,
įstaigų vadovai

26.

Organizuoti seminarą pedagogams apie
antikorupcinio ugdymo programos
integravimo į mokomuosius dalykus
galimybes ir įgyvendinimą visame
ugdymo procese

Savivaldybės
administracijos švietimo
padalinys

27.

Organizuoti susitikimus su
nevyriausybinėmis organizacijomis
aptarti labiausiai korupcijos veikiamas
sritis

Savivaldybės
administracijos direktorius
Viešųjų ryšių skyrius

dalyvavo 1 savivaldybės Antikorupcijos komisijos
narys.
Ne maţiau kaip Vykdoma
1 kartą per
Įvyko susitikimai su STT Šiaulių valdybos
metus
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininku
Marijum Maciu ir vyr. specialiste Rita Šikšniene:
Joniškio ligoninėje (120 dalyvių);
Ţagarės gimanazijoje (50 dalyvių);
Bariūnų vaikų darţelyje (5 dalyviai);
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje (35 dalyviai).
Meno mokykloje organizuotas susitikimas su
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Joniškio rajono policijos komisariato kriminalinės
policijos skyriaus vyr.tyrėja Rasa Ţukauskaite (24
dalyviai).
2010 ir 2011
Vykdoma
m.
2010-05-11 Joniškio „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje įvyko seminaras „Viešojo sektoriaus
darbuotojo etika ir korupcijos prevencija“ ,
dalyvavo 63 pedagogai
„Aušros“ gimnazijos pedagogams organizuotas
seminaras „Įstaigos įvaizdţio formavimas“ (21
dalyvis).
Ne maţiau kaip Vykdoma
1 kartą per
2010-12-14 Antikorupcijos komisija organizavo
metus
diskusiją „Apie korupcijos reiškinį visuomenėje ir
kaip padaryti korupcijos prevenciją savivaldybėje
veiksmingesnę“. Dalyvavo STT Šiaulių valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas
Marijus Macis, vyriausioji specialistė Rita
Šikšnienė, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų
atstovai: Joniškio rajono jaunimo sąjungos
Apskritas stalas, Jaunimo reikalų tarybos, Jaunųjų
liberalų aljanso,
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Kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos
pagyvenusių ţmonių asociacijos Joniškio skyriaus,
Joniškio rajono moterų asociacijos,
Lietuvos neįgaliųjų draugijos Joniškio skyriaus,
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio
rajono bendrijos nariai
2 UŢDAVINYS

DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS PRIEMONES,
DIDINTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS
28. Organizuoti antikorupcinės kultūros
Savivaldybės įstaigų
Kiekvienų
Parengti stendai (Joniškio rajono savivaldybės
ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės
vadovai
metų lapkričio– visuomenės sveikatos biuras, Joniškio psichikos
antikorupcijos dienos renginius
gruodţio mėn. sveikatos centras), organizuota pacientų anoniminė
savivaldybės įstaigose, dalyvauti šalies ir
apklausa (Joniškio ligoninė, Joniškio pirminės
regiono lygiu skelbiamuose konkursuose
sveikatos prieţiūros centras).
antikorupcijos tema
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti rajono
mokyklose vyko pokalbiai klasėse, buvo kuriami
plakatai, ketureiliai, šūkiai, atvirukai, lankstinukai,
rašomi rašiniai, organizuojami susitikimai su
Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių
valdybos atstovais, dalyvauta Lietuvos
Respublikos Seimo parlamentinės grupės „Uţ
Lietuvą be korupcijos“ organizuotame atvirukų
konkurse „Aš prieš korupciją“
29. Savivaldybės įstaigose informacijos
Savivaldybės įstaigų
Iki 2010 m.
Įvykdyta (atsiţvelgiant į įstaigos struktūrą)
skelbimo vietose paskelbti informaciją,
vadovai
balandţio 1 d.
Kad informacija paskelbta, pranešė savivaldybės
kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
įstaigos: VšĮ Joniškio ligoninė, VšĮ Joniškio
korupcinio pobūdţio veika
psichikos sveikatos centras,
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, Joniškio kultūros centras,
Gasčiūnų, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės
mokyklos, Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų
mokykla, Joniškio rajono švietimo centras,
Joniškio vaikų darţelis „Vyturėlis“, Joniškio vaikų
lopšelis-darţelis „Saulutė“, Ţagarės vaikų lopšelis-
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30.

Savivaldybės interneto svetainėje
korupcijos prevencijai skirtame puslapyje
tikslinti informaciją, skelbti teisės aktų
nustatyta tvarka uţfiksuotus korupcijos
faktus ir ataskaitą apie Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano įgyvendinimą

Antikorupcijos komisija,
Programos vykdytojai

Informaciją
tikslinti kas
ketvirtį

31.

Organizuoti savivaldybės administracijos
ir savivaldybei pavaldţių įstaigų
darbuotojų mokymus „Informacinių
technologijų interaktyvių įrankių
panaudojimas efektyviam visuomenės
informavimui ir komunikavimui“

Savivaldybės
administracijos kanceliarija

2010 m. II
ketvirtis

32.

Kiekvienoje seniūnijoje rengti
savivaldybės tarybos narių, vadovų,
savivaldybės įstaigų vadovų ir
savivaldybės administracijos specialistų
susitikimus su gyventojais

Savivaldybės vadovai,
seniūnai

2010–2011 m.

darţelis „Vyšniukas“, Bariūnų vaikų darţelis,
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Vykdoma
Antikorupcijos komisija savivaldybės interneto
svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“
paskelbė:
15 informacijų apie vykdomas priemones;
informaciją apie įvykusius komisijos posėdţius;
Komisijos 2009 ir 2010 metų veiklos ataskaitas;
informaciją apie Joniškio rajono savivaldybės
2008–2010 metų kovos su korupcija priemonių
plano įgyvendinimą;
Joniškio rajono savivaldybės 2010–2011 metų
korupcijos prevencijos programą ir jos priemonių
planą;
Joniškio rajono savivaldybėje valstybinėje
tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų
deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašą;
patikslintą Pareigų, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą
Įvykdyta
2010 m. balandţio–birţelio mėn. 20 darbuotojų
tobulino ţinias ir įgūdţius pagal 50 akad. val.
programą „Informacinių technologijų interaktyvių
įrankių panaudojimas efektyviam visuomenės
informavimui ir komunikavimui“
Vykdoma
Sudarytas ir viešai paskelbtas 2010 m. susitikimų
grafikas. Susitikimai įvyko:
2010-01-20 Satkūnų sen., dalyvavo 23 gyventojai;
2010-02-17 Saugėlaukio sen., dalyvavo 8
gyventojai;
2010-03-17 Kriukų sen., dalyvavo 26 gyventojai;
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2010-04-21 Gaiţaičių sen., dalyvavo 31
gyventojas;
2010-05-19 Gataučių sen., dalyvavo 20 gyventojų;
2010-06-16 Kepalių sen., dalyvavo 10 gyventojų
2010-07-21 Skaistgirio sen., dalyvavo 55
gyventojai
2010-08-18 Rudiškių sen., dalyvavo 30 gyventojų
2010-09-22 Joniškio sen., dalyvavo 50 gyventojų
2010-10-14 Ţagarės sen., dalyvavo 250 gyventojų

___________________________________

Parengė
kanceliarijos vedėja, Antikorupcijos komisijos narė
Ona Vorobjovienė

